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  एकदा अफगाणी शाह (राजा) नोकरािा 
वेष घालून महालाबाहेर पडला. त्याला 
आपल्या राज्यातील लोकाांि ेहालहवाल 
जाणून घ्यायि ेहोते. वाटेत त्याला एक 
गरीब मोिी ददसला. त्यािी ईश्वरावर 
अपार श्रद्धा होती, असे शाहला ददसले. 
मोच्याच्या मते, ईश्वर सारे काही ठीक 
करत असतो. शाहला त्याि ेकुतूहल 
वाटले. शाहने मोिीच्या या श्रद्धेला आखण 
आशलेा धक्का द्यायि ेठरवले. त्यात तो 
अयशस्वी ठरला. पण शेवटी मोिीसमोर 
एक िपू मोठे आव्हान उभे ठाकले.  
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  एका िाांदण्या रात्री काबूल शहरािा उदार राजा शाह याला अजजबात 
झोप येत नव्हती. शेवटी उठून, आळोिे-पपळोिे देऊन त्याने एक मोठी 
जाांभई ददली आखण तो बबछान्यावरून िाली उतरला.  
  खिडकीतून बाहेरिा मांद प्रकाश ददसत होता. “आपल्या शहरातले 
लोक सुिी आहेत का, समदृ्ध आहेत का, शहाणे आहेत का?” शाहच्या 
मनात शांका दाटून आल्या.  
  मग अांगावर नोकरािा वेष िढवून शाह महालाबाहेर पडला. यामुळे 
त्याला बाहेर फफरताना कुणी ओळि ूशकणार नव्हते.  



    भटकत भटकत शाह शहरातील 
अत्यांत गरीब वस्तीत पोहोिला. एका 
घरातून त्याला हसण्याखिदळण्यािा 
आखण गाण्यािा आवाज ऐकू आला. तो 
ततथे थाांबला. घरात एक तरूण जोडपे 
ददवा लावून देवािी प्राथथना करत होते.  

  “एवढ्या गरीबीत हे लोक आनांदात कसे 
राहातात?” शाहला उत्सुकता वाटली. त्याने घराच्या 
दारावर टकटक केली.  



   एका युवकाने दार उघडले. “आत या. तुम्ही थकलेले 
ददसता. आमच्यासोबत भोजन घ्या. आमच्या घरात भरपूर 
सुबत्ता आहे,” तो गरीब युवक म्हणाला.  
  “धन्यवाद,” घरात शाहला िूप दाररद्र्य ददसले. तरीही 
त ेघर सुिासमाधानाने भरलेले आहे, असे त्याला वाटले. 
“तुम्ही काय काम करता? आखण एवढे आनांदात कसे 
राहाता?” शाहने युवकाला पविारले. 
  “मी मोिी आहे. कुणाच्या िपलेिा अांगठा तुटला तर 
मी तो लशवून देतो. त्यातून झालेल्या कमाईतून आमिां 
पोट भरतां,” युवक म्हणाला. 
  “पण एिाद्या ददवशी कमाईि झाली नाही तर!” शाहने 
शांका काढली.  
  “अशा गोष्ीांिी मी चिांता करत नाही,” युवक म्हणाला.      
  युवकाने घरात लशल्लक राहीलेले एकमेव जदाथळूि ेफळ 
कापले. पाहुण्या शाहला त्यािा मोठा तुकडा देऊन तो 
म्हणाला, “एक वाट बांद झाली तर ईश्वर माझ्यासाठी 
दसुरी वाट िुली करतो. मग सारां काही पदहल्यासारिां 
आलबेल होतां.” 



    गरीब युवकाि ेपविार ऐकून शाह प्रभापवत झाला. पण त्याला िूप 
कुतूहलही वाटले. गरीब युवकािी श्रद्धा फकती बळकट आहे, हे त्याला 
पाहावेसे वाटले. त्याने त्या गरीब युवकाला काहीही नुकसान न 
पोहोिवता त्याच्या श्रदे्धिी िािणी घ्यायि ेठरवले.  
  पुढच्या ददवशी सकाळी, शाहने शहराच्या प्रत्येक भागात दतू 
पाठवून फमाथन काढले की कुणीही रस्त्यावर िपलाांिी दरुुस्ती करायिी 
नाही.   

  “आता आपण काय 
करायिां?” गरीब 
यवुकाच्या पत्नीने चिांता 
व्यक्त केली.    
  “काळजी करू नकोस. 
यापवूीसुद्धा आपल्यावर 
अनेक सांकटां आली. त्या 
साऱयाांना आपण तोंड 
ददलां. सगळां काही 
ठीकि होईल,” गरीब 
यवुक म्हणाला.  



     मग गरीब युवक शहरात फफरू लागला. थोड्या वेळाने त्याला 
तहान लागली. तो पाणी पपण्यासाठी थाांबला. जवळि एक 
पाणीवाला त्याच्या पपशवीतील पाणी पवकत होता.  
  “पाणी पवकूनसुद्धा रोजी-रोटी कमावता येते?” गरीब युवकाने 
त्याला पविारले.  
  “हात-पाय धडधाकट असले तर का नाही?” पाणीवाला म्हणाला.  

  गरीब यवुकाने त्वरीत पाण्याच्या पपशवीत 
पाणी भरले आखण ददवसभर वेड्यावाकड्या 
रस्त्याांवर तो पाणी पवकू लागला. 
सांध्याकाळपयतं, पोट भरण्याइतपत पैसा 
त्याच्या गाठीशी जमा झाला.   



  “ददवसभर मी तुझाि पविार करत होतो. मी शाही फमाथन ऐकलां. मला 
वाटलां, आता तुझा ईश्वर तुला सोडून दसुरीकडिे कुठेतरी गेला असले,” 
शाह गरीब युवकाला म्हणाला.   
  गरीब यवुक मोठ्यान ेहसून म्हणाला, “कधीि नाही. ईश्वर सतत 
माझ्यासोबत असतो. आता मी पाणी पवकायिां काम करतो. थोडांसां कष्ािां 
काम आहे. कमाईसुद्धा कमीि होते. पण ईश्वरािे आभार की त्यातून 
माझ्या गरजा भागतात. म्हणज ेबघा, सगळां काही ठीक झालां की नाही?” 

    सूयथ अस्ताला गेल्यावर शाहने ईश्वरािी प्राथथना 
केली. मग तो गरीब युवकाच्या घरी गेला.  
  “ये लमत्रा, आमच्यासोबत भोजन कर,” गरीब युवक 
शाहला म्हणाला. िरांतर, त्याच्याकड ेभूक भागेल 
एवढे पुरेसे अन्नही नव्हत.े  



  शाहला बहुधा एवढी परीक्षा 
पुरेशी वाटली नसावी.       
  दसुऱया ददवशी सकाळी त्याने 
नवे फमाथन काढले – कुणीही भर 
रस्त्यावर पाणी पवकायिे नाही.    
  “आता काय करायिां?” गरीब 
यवुकािी पत्नी चिांतेत पडली.  
  “काळजी करू नकोस. िपला 
लशवायला मनाई असेल, पाणी 
पवकायला मनाई असेल तर 
मला दसुरां काही नवां काम 
लमळेल. मला पवश्वास वाटतो,” 
गरीब यवुक म्हणाला.  

  त्यािवेळी गरीब युवकाला खिडकीबाहेर लाकुडतोड्याांिा 
एक गट ददसला. तो त्याांना भेटायला बाहेर धावला.   



  “लाकडां गोळा करूनसुद्धा 
रोजी-रोटी कमावता येते?” गरीब 
यवुकाने त्याांना पविारले.  

  “का नाही? फक्त 
आपले हात आखण पाठ 
मजबूत हवी,” एक 
लाकुडतोड्या उत्तरला.  

  मग गरीब युवकाने घरी 
असलेल्या कुऱहाडीला धार 
लावली. ददवसभर तो लाकड े
तोडत राहीला. सांध्याकाळी ती 
लाकड ेपवकून त्याने पुरेसा पसैा 
कमावला. त्यातनू रात्रीच्या 
भोजनासाठी त्याने ताांदळू 
िरेदी केले.  
. 

  “ददवसभर मी तुझाि पविार 
करत होतो,” रात्री यवुकाच्या 
घरी परतल्यावर शाह त्याला 
म्हणाला. “नवीन शाही फमाथन 
ऐकलां. तुला काही चिांता नाही 
वाटली?” 
    “अजजबात नाही,” यवुक 
म्हणाला. “मला नवीन काम 
लमळालांय. त्यातनू मला 
गरजेपुरता पसैा लमळाला. 
सगळां काही ठीकि झालां.”  



    या िािणीतही गरीब यवुकािी श्रद्धा 
ढळली नाही, हे पाहून शाहने दसुऱया 
ददवशी जाहीर केले की सवथ 
लाकुडतोड्याांना शाही सुरक्षा दलािे 
सदस्य बनवण्यात येत आहे.  
  गरीब यवुकाला िाांदीिी तलवार 
लमळाल्यािा िपू अलभमान वाटला. तो 
ऐटबाज गणवेषात शाहच्या महालावर 
सुरक्षा रक्षक बननू उभा राहीला. 
सूयाथस्तावेळी, त्याने आपल्या 
अचधकाऱयाला त्या ददवसाच्या 
मोबदल्याबद्दल पविारले.     
  “मदहन्याच्या शवेटी तुला वेतन 
लमळेल,” अचधकारी म्हणाला.  
  “मग मदहनाभर आपण िायिां 
काय? की भुकेलां राहायिां?” गरीब 
यवुक ररकाम्या हाताने घरी 
परतल्यावर त्यािी पत्नी म्हणाली.  



    शेवटी गरीब युवकाने शहरात जाऊन िाांदीिी तलवार पवकून टाकली. 
लमळालेल्या पशैातून त्याने मदहनाभर पुरेल एवढा िाण्यापपण्यािा 
जजन्नस िरेदी केला. त्यािी पत्नी रात्री रुिकर जेवण बनवत होती तवे्हा 
त्याने कुऱहाडीने एक लाकडी तलवार बनवली. ही तलवार त्याने म्यानात 
सरकवली. आता कुणाला काही शांका येणार नाही, असा पविार करून तो 
तनजचांत झाला.  
  रात्री गरीब युवक घरात नेहमीसारिा आनांदाने शीळ वाजवू लागला. 
त्यािी शीळ घरानजजक आलेल्या शाहच्या कानावर पडली.  
  “ददवसभर मी तुझाि पविार करत होतो,” शाह म्हणाला. “मी ऐकलां 
की तू शाही सुरक्षा रक्षक बनलायस. म्हणजे तुला एका मदहन्यानांतर 
वेतन लमळणार. मग तुमच्या आजच्या जेवणािी सोय काय?” 
  गरीब युवकाने शाहला आपण िाांदीिी तलवार पवकून पैशािी तजवीज 
केली, लाकडी तलवार बनवली वगैरे सवथ कहाणी साांचगतली. “सारां काही 
ठीकठाक झालां,” तो शेवटी म्हणाला.   



    शाह महालात परतला. गरीब युवकािी ईश्वरावरील श्रद्धा कशी ढळू 
शकेल, यावर तो पुन्हा पविार करू लागला.  
  दसुऱया ददवशी त्याने सुरक्षा अचधकाऱयाला बोलावले आखण नव्याने 
शाही सुरक्षा रक्षक बनलेल्या गरीब युवकाने तासाभरात एका िोराि े
मुांडके उडवावे, असा हुकूम ददला.  
  “तू शाही जल्लाद बनलायस. तुझी तलवार काढ आखण  
िोरािां मुांडकां  उडव,” अचधकारी गरीब युवकाला म्हणाला.  

  “आजपयतं मी कधी कुणािां मुांडकां  उडवलेलां नाही. आजसुद्धा मला असां काही 
करावसां वाटत नाही,” गरीब युवक म्हणाला.  
  “दसुरा काही पयाथय नाही. ही शाहिी आज्ञा आहे,” अचधकारी त्याला 
म्हणाला. मग अचधकारी त्याला महालाबाहेरच्या आवारात घेऊन गेला. ततथे 
लोकाांिी गदी जमली होती.  
  “तुमिी हरकत नसेल तर मी थोडा वळे प्राथथना करू का?” युवकाने पविारले.  
  “का नाही? जरूर प्राथथना कर. त्याने मला काहीि फरक पडत नाही,” 
अचधकारी म्हणाला.  



    गरीब युवकाने डोळे बांद केले आखण बराि वेळ तो प्राथथना करत राहीला.  
  शेवटी अचधकारी त्याच्यावर िकेसला, “वेळ झाली. तलवार उिल आखण िोरािां मुांडकां  उडव.” 
  पण गरीब युवकाच्या मनात काही वेगळेि लशजत होते.  
  “हे ईश्वरा, माझ्याकडून योग्य तीि कृती घडू दे,” गरीब युवक मोठ्या आवाजात आळव ूलागला. “हा 
माणूस िरोिरि िोर असेल तर माझी तलवार काबूलमधल्या सगळ्या तलवारीांपेक्षा धारदार बनू दे. पण 
तो तनष्पाप असेल तर माझी तलवार लाकडािी बनू दे,” अस ेम्हणून त्याने        म्यानातून तलवार 
बाहेर काढली आखण आभाळाकड ेउांिावली.  

  गदीतील लोक स्तांलभत झाले. 
अचधकारी दोन पावले मागे 
सरकला. आपल्या डोळ्याांवर 
त्यािा पवश्वासि बसेना.  



    “थाांबा!” गदीतनू वाट काढत शाह पढेु आला. “इथे कुणािांही 
मुांडकां  उडणार नाहीये,” असे म्हणनू तो हसू लागला, कारण ततथे 
ना कुणी िोर होता ना कुणािां मुांडकां  उडवण्यािा आदेश होता.  
  “तमु्ही शाह आहात,” गरीब यवुकाने रात्री घरी येणाऱया या 
पाहुण्याला अिूक ओळिले.  

    “आखण तू एक शहाणा माणसू आहेस,” शाह 
म्हणाला.  
  “प्राथथना केल्यामुळे काय करायिां यािा योग्य 
तनणथय मला घेता आला,” गरीब यवुक म्हणाला.  



  शाहने गरीब युवकाला आपला 
शाही सल्लागार तनयुक्त करून 
महालात आणले.  
  “पण एक गरीब मोिी तुम्हाला 
काय सल्ला देणार?” गरीब युवकाने 
पविारले. 
  “ददवसभर मी तुझाि पविार 
करत होतो,” शाह म्हणाला. “जर 
मला एक शहाणा मोिी, कृतज्ञ 
पाणीवाला, सुिी लाकुडतोड्या, 
पवनम्र सुरक्षा रक्षक आखण तनष्पाप 
माणसावर तलवार न िालवणारा 
जल्लाद सल्ला देत असेल तर सारे 
काही आलबेल होईल.”  
 

अांत 


